
  

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa  17.12.2020  

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Predávajúci:   Dušan Šadibol - LINKSON  
     so sídlom:   02305 Nová Bystrica 432   
 zastúpený:   Dušan Šadibol    
 IČO:          32252064  
 DIČ/IČ DPH:          SK1020455810 
 bankové spojenie:       Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod)  
 IBAN:    SK60 1100 0000 0080 1903 8312   
 BIC:    -  

 Zapísaný:                        Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 502-7624 
 E-mail:                             dusansadibol@gmail.com 
 Tel.:                                  0905 262 852 
 (ďalej v texte aj ako „Predávajúci“) 
 
 
 Kupujúci:   Obec Nová Bystrica 
     so sídlom:          Obecný úrad Nová Bystrica 657, 02305 

zastúpený:         Ing. Jozef Balačin, starosta obce 

IČO:    00314145 
 DIČ:   2020553150 
 bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
 IBAN:   SK24 5600 0000 0077 0012 3011  
 E-mail:   ounbystrica@stonline.sk, jozef.balacin@novabystrica.sk  

 Tel.:                     041/4397221, 0910 975 536 

(ďalej v texte aj ako „Kupujúci“, Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)  

   
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto dohodu (ďalej aj ako 
„Dohoda“). 
 
 
 

1. Predmet Dohody 
 
Predmetom tejto Dohody je ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol uzatvorením 
(podpisom) Kúpnej zmluvy dňa 17.12.2020 medzi Kupujúcim a Predávajúcim za účelom 
dodania tovaru k zákazke na tovary a služby s názvom „Vybavenie MŠ – Nová Bystrica“ 
určenej na vybavenie materskej školy v zmysle cenovej ponuky Predávajúceho so 
špecifikáciou predmetu kúpy. 
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2. Ukončenie zmluvného vzťahu 
 

Zmluvné strany sa týmto vzájomne dohodli, že dňom podpisu tejto Dohody ukončujú 
zmluvný vzťah, ktorý vznikol podpisom Kúpnej zmluvy dňa 17.12.2020 medzi Kupujúcim 
a Predávajúcim a to z dôvodu neúčinnosti vyššie uvedenej zmluvy.  
Kúpna zmluva zo dňa 17.12.2020 je platná, ale nakoľko v zmysle záverov Návrhu správy zo 
štandardnej ex-post kontroly VO pre túto zákazku SO pre IROP navrhol nepripustiť výdavky 
vzniknuté z obstarávania tovarov pre vyššie uvedenú zákazku do financovania v plnej výške, 
tak je neúčinná. 
To znamená, de facto, že nikdy nedôjde k plneniu Kúpnej zmluvy zo dňa 17.12.2020 
k zákazke „Vybavenie MŠ – Nová Bystrica“. 
Táto Dohoda predstavuje úplne dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu 
k predmetu tejto Dohody. 
 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 

Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 
Ak je niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na 
ostatné ustanovenia Dohody. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie 
platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Dohody, ktoré nahradí neplatné 
ustanovenie. 
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prípadné zmeny a dodatky k tejto Dohode musia 
mať písomnú formu. 
Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú 
slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
Táto Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy sú určené pre Kupujúceho 
a 1 rovnopis je určený pre Predávajúceho. 

 
 
V Novej Bystrici dňa 28.04.2021   V Novej Bystrici, dňa 19.04.2021  
 
za Predávajúceho:     za Kupujúceho: 
 
 
 
..........................................    ........................................................... 
         
              


